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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 DECEMBER 1876

UIT DE HAND TE KOOP:
Het uitmuntend best beklante
BEURTSCHIP,
varende van Meppel op Smilde, Norg, Veenhuizen en tusschen gelegen plaatsen, door den eigenaar
J. BLOMBERG te Smilde zelven wordende bevaren.
Verdere inlichtingen zijn bij genoemden eigenaar te bekomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 DECEMBER 1876

Kennisgeving - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het NIEUWJAAR-WENSCHEN door
ingezetenen blijft toegelaten, maar het NIEUWJAAR-LOOPEN, door van buiten de gemeente komende
personen zal aangemerkt worden als bedelarij.
BOELKEN, Burgem.
Schoolgeld - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend:
1. dat het Raadsbesluit tot weder invoering van ’t SCHOOLGELD door den Koning goedgekeurd en op
den 21sten dezer afgekondigd is;
2. dat dus, van af 1 Januarij 1877, voor ieder kind, dat de dagschool bezoekt, een SCHOOLGELD
geheven zal worden van f 1.50 per jaar, een gedeelte voor ’t geheel gerekend, en
3. dat aan die heffing evenwel niet zijn onderworpen de kinderen van bedeelden en onvermogenden.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Voorloopige aankondiging.
Op nader te bepalen tijd en plaats in 1877 zal in het openbaar door den ondergeteekenden Notaris
worden verkocht:
Het rentegevend Landgoed
RIJBRUG,
gelegen te Smilde, groot pl. m. 160 hectaren, waarvan pl. m. 64 hectaren uitmuntend GROEN- en
BOUWLAND, pl. m. 44 hectaren welig groeijende BOSSCHEN, pl. m. 52 hectaren DALGROND, ten
deele met HOOGVEEN bezet.
De HEERENBEHUIZINGE is hecht en sterk gebouwd en ligt te midden van fraaije wandelingen en
groote tuinen. De BOERDERIJEN zijn alle flink ingerigt en voor het landbouw-bedrijf zeer geschikt.
De BOERDERIJEN zijn verhuurd; de Huizen tot Mei 1878, de Landerijen tot November 1877; het
geheele Landgoed is vrij van Veen- en Waterschapslasten.
INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP.
Informatien te bekomen ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam, gem. Warmenhuizen,
en bij den Ondergetekenden
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 DECEMBER 1876

Smilde, 28 Dec. Lazen wij in no. 103 van deze courant, dat het ijs reeds offers geëischt heeft, ook
hier hebben eenige doorzakkingen, die echter nog al gelukkig afliepen, plaats gehad. Gisternamiddag
kwam de commies S. v.d. Wijk alhier met een zijner collega’s op schaatsen uit Assen en liep tegen de
Meestersbrug, met het gevolg, dat hij zich aan het hoofd verwondde; dit had eene bloedstorting ten
gevolge, waardoor hij eenige oogenblikken bedwelmd was.
Ten huize van R. Blomsma opgenomen, is hij spoedig weder zoover hersteld, dat hij in staat was, zijn
reis naar huis voort te zetten.

